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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.formosodoaraguaia2017@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 

10 10 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR NÍVEL PII  

(EDUCAÇÃO FÍSICA) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

A

 

B 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

Exemplo: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09. 

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção. 
 

Amai o próximo, etc...  

 

 Atendo o telefone na minha casa. “Victor está?” diz a voz do outro lado sem sequer um alô, um por favor, 

nada. Eu, amável, informo que Victor não está nem pode estar porque não mora aqui. O outro bate o telefone na 

minha cara. Dois minutos, e o telefone toca novamente. “Quero falar com Victor” vem a mesma voz. “O senhor é 

muito mal-educado”, ataco logo para não lhe dar tempo de desligar. “Acabou de ligar, nem me agradeceu, nem me 

pediu desculpas, e bateu com o telefone. Como já lhe disse, Victor não mora aqui.” A voz se faz mais mansa, “A 

senhora desculpe. Muito obrigado.” E desliga.  

 Exulto. Ponto a favor da educação. Pois, se com medo de infligir-lhe as regras, sempre me abstenho de 

reprimendas desse tipo, é justamente para mantê-las vivas – as regras, não as reprimendas – que convém fazê-las.  

Digo obrigada ____ caixa do supermercado, que não me responde. Peço por favor ao funcionário do guichê 

que nem levanta os olhos para a minha pessoa. Dou bom-dia ao sujeito do açougue que parece não entender de que 

dia ou de que qualidade estou falando. Sou uma otária? Não, sou uma resistente.  

 Minha amiga Claudine de Castro, socialite das mais elegantes, publicou um livro de etiqueta. Uma graça o 

livro, bem-humorado, prático. Fui ao lançamento. Todos ali éramos veteranos praticantes daquilo que se chamava 

“boas maneiras”. Um bando de micos-leões-dourados, pensei. Ameaçados de extinção. Uma amiga comum 

comentou que daria o livro ao sobrinho, ela não precisava. “Os jovens” acrescentou, “andam muito mal-educados”.  

 Os jovens? Não era jovem o senhor bem vestidérrimo que quase me segurou no meio da rua, interrompendo 

minha marcha célere, para pedir orientação ____ respeito de um endereço. Orientação fornecida, o cavalheiro, que 

certamente não fazia jus ____ definição, partiu sem dizer água vai. E fiquei eu, no resto da manhã, irritada pela 

brutalidade.  

 No Japão, a primeira expressão que me ensinaram quando cheguei foi sumi-masen. Equivale ao nosso por 

favor. Para ajudar-me a gravar essa chave fundamental em qualquer situação, sugeriram que lembrasse da nossa tão 

frequente corrupção e dissesse em português: sumiu mais cem. Cravou-se, indelével, na minha memória. E dela 

lancei mão infinitas vezes, com aquela segurança com que se saca um ás da manga. Nunca conheci povo tão bem-

educado. Todos te atendem sorridentes. Todos te ajudam. Ninguém te esbarra. Ninguém te esbarra mesmo em meio 

____ multidão. E multidão é coisa frequente no Japão. Sem grandes antropologismos, podemos deduzir que ____ 

viver tantos em país tão pequeno ou se entredevoravam ou se educavam. Preferiram educar-se.  

 Entre nós, os livros de etiqueta como o de Claudine vendem feito pão. Ânsia de educar-se para sobreviver? 

Não, necessidade de aprender as regras para ascender. Os recém-chegados ______ mesas de muitos talheres – e há 

sempre levas novas que chegam e mesas novas são postas – querem saber que garfo pegar. Pena que o garfo certo 

não seja fundamental, ou sequer importante, para a boa educação. Boa educação sendo, por exemplo, aquela que as 

pessoas da roça, de tão poucos talheres e tão pouca comida no prato, praticam com doçura e naturalidade. 

Cumprimentar o desconhecido com quem se cruza na trilha, coar café ou oferecer água ao visitante que chega.  

 Dar atenção é a essência da boa educação. Só isso. Em vez do humilde “por favor”, deveríamos dizer: peço a 

sua atenção. Pois não é favor algum atender o semelhante que precisa de nós. E nenhum contato pode ser gentil sem 

atenção. No entanto, em todas as línguas, quando se quer ser educado é por favor que se pede, ou desculpas, pois está 

estabelecido que necessitar do outro, tirar o outro do seu rumo por instantes é algo quase inconveniente, pelo qual 

devemos nos penitenciar.  Convenhamos, há um erro de base. Ou, se quisermos ir um pouco mais além no sentido 

desses mínimos encontros, há uma lamentável regra de desamor.  

 

COLASANTI, Marina. Antologia de crônicas – Crônica brasileira contemporânea. Organização de Manuel da 

Costa Pinto. São Paulo: Salamandra.   
 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE as lacunas do texto, na ordem em 

que aparecem. 
 

A) a – à – à – a – à – às. 

B) à – a – à – à – a – às. 

C) a – à – a – a – a – as. 

D) à – à – à – à – à – as. 

 

02) Em todas alternativas a palavra destacada está 

corretamente interpretada, de acordo com o seu 

sentido no texto, EXCETO em: 

 

A) “Exulto. Ponto a favor da educação.” (= ALEGRO-ME)  

B) “...sempre me abstenho de reprimendas desse 

tipo...” (= APROVAÇÕES) 

C) “...interrompendo minha marcha célere, para pedir 

orientação...” (= RÁPIDA) 

D) “Cravou-se, indelével, na minha memória.” (= 

DEFINITIVAMENTE) 

 

03) Leia as seguintes afirmações: 

 

I- Há uma crítica à falta de educação das pessoas no 

cotidiano. 

II- O texto tem como principal propósito afirmar que a 

atenção ao outro é a base da boa-educação. 

III- Ao utilizar o verbo “exultar”, a autora sente-se 

vitoriosa, pois o homem com quem falava ao telefone 

mudou de atitude e foi educado com ela. 

IV- A repreensão à atitude do homem não foi bem aceita 

por ele. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

A) I e IV, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I, II, III, apenas. 

D) III, apenas. 

 

04) NÃO há uso da linguagem coloquial em: 
 

A) “Vou acabar chutando o pau da barraca.” 

B) “E dela lancei mão infinitas vezes, com aquela 

segurança com que se saca um ás da manga.” 

C) “Entre nós, os livros de etiqueta como o de Claudine 

vendem feito pão.” 

D) “Em vez do humilde “por favor”, deveríamos dizer: 

peço a sua atenção.” 

05) Leia a frase abaixo, retirada do texto: 

 

       “No entanto, em todas as línguas, quando se quer ser 

educado é por favor que se pede...” 

A locução conjuntiva destacada estabelece a seguinte 

relação de sentido: 

 

A) adversidade. 

B) conclusão. 

C) concessão. 

D) causa. 

 

06) Leia o fragmento abaixo, de Caetano Veloso: 

 

“Luz do Sol, 

Que a folha traga e traduz 

Em verde novo em folha, 

Em graça, em vida, em força, em luz... 

 

Céu azul 

E vem até onde os pés 

Tocam a terra 

E a terra inspira e exala seus azuis...” 

 

As palavras destacadas são formadas:  

 

A) Ambas por derivação regressiva. 

B) A primeira por derivação regressiva e a segunda por 

derivação imprópria. 

C) Ambas por derivação imprópria. 

D) A primeira por derivação imprópria e a segunda por 

derivação regressiva. 

 

07) Das frases abaixo, aquela em que o pronome relativo 

está empregado de forma INCORRETA é: 

 

A) Esses são os livros de que preciso para terminar 

minha monografia. 

B) As dificuldades com que tive de enfrentar para 

conseguir me formar foram imensas. 

C) Serão atendidos os pacientes cujos nomes constem 

na lista. 

D) Venceu a eleição o político a quem dei meu voto. 
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08) Numa das frases abaixo, a colocação do pronome 

pessoal átono NÃO obedece às normas vigentes. 

Assinale-a. 

 

A) Ter-lhe-iam dito alguma coisa a respeito de minha 

atitude? 

B) Nunca lhe daremos outra chance. 

C) Tinham-no comprado no centro da cidade. 

D) Os amigos tinham avisado-me de que ela era muito 

mal-educada. 

 

09) Quanto à regência verbal, nos trechos abaixo: 

 

I –    Lembrei a eles a data do exame médico. 

II –   Sua aprovação para o cargo implica fluência na 

língua inglesa. 

III –  Informou-lhes de que poderiam sair assim que 

terminassem o trabalho. 

IV –  Simpatizo com os apresentadores do telejornal. 

V-     O delegado procederá o inquérito. 

 

Estão corretas as proposições: 

 

A) II, III e V, somente. 

B) I, III e V, somente. 

C) II, III, IV e V, somente. 

D) I, II e IV, somente. 

 

10) Leia as seguintes frases: 

 

I- Como nenhum dos condôminos se interessou pelo 

projeto de reforma do prédio, a única opção foi 

cancelá-lo. 

II- A chuva caíra forte durante dias; acabara, pois, a seca. 

III- Ainda que ele me convidasse, eu não viajaria jamais 

de navio. 

IV- Como aumentou o desemprego, a situação agravou-

se. 

 

As orações destacadas estabelecem, correta e 

respectivamente, relação de: 

 

A) comparação, conclusão, causa, condição. 

B) finalidade, explicação, tempo, causa. 

C) causa, conclusão, concessão, proporção. 

D) condição, explicação, causa, finalidade. 
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11) Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) O currículo do ensino fundamental incluirá, 

obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos 

das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz 

a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a 

produção e distribuição de material didático 

adequado 

B) É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o 

ensino fundamental em ciclos. 

C) O ensino fundamental será presencial, sendo o 

ensino a distância utilizado como complementação 

da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

D) O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído 

como tema transversal nos currículos do ensino 

fundamental.  

 

12) A jornada escolar no ensino fundamental incluirá 

pelo menos _________horas de trabalho efetivo em sala 

de aula, sendo progressivamente ampliado o período 

de permanência na escola. 

 

Complete a lacuna: 

 

A) quatro 

B) cinco 

C) seis 

D) oito  

 

13) Modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação: 

 

A) Educação Especial 

B) Educação a Distância 

C) Educação Profissional 

D) Educação Especializada 

 

 

 

14) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a 

alternativa correspondente. 

 

O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das 

agências federais de fomento à cultura e de 

assistência aos índios, desenvolverá programas 

integrados de ensino e pesquisa, para oferta de 

educação escolar bilingue e intercultural aos povos 

indígenas, com os seguintes objetivos: 

 

(   ) proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a 

recuperação de suas memórias históricas 

(   )  proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a 

reafirmação de suas identidades étnicas 

(   ) proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a 

valorização de suas línguas e ciências 

(  ) garantir aos índios, suas comunidades e povos, o 

acesso às informações, conhecimentos técnicos e 

científicos da sociedade nacional e demais 

sociedades indígenas e não-índias. 

 

A) F - V – V – V 

B) V – F – V – V  

C) V – V – V – F 

D) V – V – V – V  

 

15)  São avanços da LDB (9394/96) com relação à lei 

anterior, EXCETO: 

 

A) Conceito de educação básica que integra educação 

infantil, educação fundamental e ensino médio. 

B) Avaliação na educação infantil far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, com o objetivo de promoção para 

o acesso ao Ensino Fundamental. 

C) Aumento do número mínimo de dias letivos, 

implicando maior tempo de permanência na escola. 

D) Inclusão da educação infantil, em creches e pré-

escolas, como primeira etapa da educação básica. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 11 A 20 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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16)  Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão 

a incumbência de: 
 

A) Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

B) Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus 

filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a 

frequência e rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução da proposta pedagógica da 

escola;            

C) Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz 

competente da Comarca e ao respectivo 

representante do Ministério Público a relação dos 

alunos que apresentem quantidade de faltas acima 

de cinqüenta por cento do percentual permitido em 

lei.      

D) Todas as alternativas anteriores. 

 

17)  A educação escolar compõe-se de: 
 

A) Apenas educação básica (formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio). 

B) Educação básica (formada apenas pela educação 

infantil) e ensino fundamental e ensino médio 

C) Educação básica (formada pela educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio) e educação 

superior. 

D) Educação básica (formada pela educação infantil, 

ensino fundamental) e educação superior. 

 

18)  São atualizações da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9394/96) na Educação 

Profissional e Tecnológica, EXCETO: 
 

A) Os cursos de educação profissional tecnológica de 

graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que 

concerne a objetivos, características e duração, de 

acordo com as diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

B) Os cursos de educação profissional e tecnológica 

poderão ser organizados por eixos tecnológicos, 

possibilitando a construção de diferentes itinerários 

formativos, observadas as normas do respectivo 

sistema e nível de ensino. 

C) O conhecimento adquirido na educação profissional, 

inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 

reconhecimento e certificação para prosseguimento 

ou conclusão de estudos. 

D) A educação profissional e tecnológica abrangerá os 

seguintes cursos: de formação inicial e continuada 

ou qualificação profissional, de educação profissional 

técnica de nível médio e de educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação. 

19)  Sobre a verificação do rendimento escolar marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) Aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

B) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos 

sobre os qualitativos. 

C) Possibilidade de aceleração de estudos para alunos 

com atraso escolar; 

D) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado; 

 

20)  No que diz respeito à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional ensino fundamental, NÃO é 

correto afirmar que: 

 

A) O ensino fundamental inicia-se quando a criança 

completa seis anos de idade até maio e tem por 

objetivo a formação básica do cidadão, sendo que, é 

obrigatório a escola pública desdobrar o ensino em 

ciclos. 

B) O ensino fundamental será presencial, sendo o 

ensino a distância utilizado como complementação 

da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

C) O ensino fundamental regular será ministrado em 

língua portuguesa, assegurada às comunidades 

indígenas a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem. 

D) O ensino fundamental é obrigatório, com duração de 

nove anos, gratuito na escola pública. 
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21) A educação física escolar, voltada para popularizar a 
prática do exercício físico, contribui para a melhoria 
da saúde e da qualidade de vida da população. Sendo 
assim, assinale a opção INCORRETA sobre a 
educação física como promotora de hábitos 
saudáveis. 

 

A) No paradigma atual, o foco da educação física é o 
desenvolvimento de programas que oportunizem 
aos educandos práticas corporais regulares, 
assumindo um estilo de vida saudável, direcionados 
à promoção da saúde e tornando-se componente 
habitual em seus cotidianos. 

B) É necessário na educação física a abordagem de 
temas diferenciados, que envolvam qualidade de 
vida, saúde, bem-estar, corporeidade, exercício físico, 
desenvolvidos dentro da visão da cultura corporal. 

C) As práticas corporais, desportivas ou recreativas 
escolares desenvolvidas por meio da motivação 
intrínseca tendem a um desfavorecimento maior sob 
o ponto de vista afetivo, cognitivo e comportamental. 

D) A ludicidade está diretamente ligada à plenitude da 
experiência que ela proporciona a quem vivencia 
suas ações, daí a importância do lúdico e da 
atividade lúdica nas aulas de educação física escolar, 
como recurso de desenvolvimento integral da 
criança e do adolescente. 

 

22)   A dança, vista de diversos ângulos, traz inúmeras 

formas de benefícios para os indivíduos. Na 

educação física escolar, a dança contribui para a 

formação integral do aluno. Assinale a opção 

INCORRETA. 

 

A) A dança é um meio que a educação física tem que se 

caracteriza por ser uma prática que preconiza o 

movimento e este requer elementos com ritmo, 

expressão e forma. 

B) O instrumento principal de construção de uma 

experiência lúdica é o corpo, e a dança pode levar à 

coordenação estética dos movimentos corporais pela 

manifestação motora. 

C) A dança é uma atividade que negligencia a educação 

motora consciente e global, não visando apenas a 

uma ação pedagógica, mas também à psicológica, ao 

comportamento da criança e suas atitudes. 

D) A dança, além de ser entendida como um movimento 

histórico cultural que contribui com autonomia para 

a vida da criança desenvolvendo sua criatividade, 

sensibilidade, expressão e corporeidade, prioriza a 

educação motora consciente e global. 

 

 

 

 

 

23)  Muitos são os benefícios da dança na educação física 
escolar. Marque a opção que corresponde a um 
benefício. 

 

A) Tolhe o aprimoramento das habilidades básicas. 

B) Desencoraja a expressividade dos indivíduos. 

C) Depaupera no individuo os exercícios da imaginação 
e da criação. 

D) Possibilita a criança aprender pelas experiências 
com o próprio corpo. 

 

24)  Sobre a abordagem Crítico Superadora, assinale a 
opção INCORRETA. 

 

A) Esta abordagem vem proporcionar uma reflexão 
sobre a cultura corporal do movimento, optando 
pela contextualização histórica e política, vinculadas 
a problemática da sociedade e não do conhecimento 
científico sem ligação com a realidade vivida, tendo a 
educação física o papel de formar cidadãos críticos. 

B) Destaca-se como uma das principais tendências em 
concordância ao modelo mecanicista. 

C) Esta abordagem levanta questões de poder, 
interesse, esforço e contestação, utilizando da justiça 
social como ponto de apoio.  

D) Aborda como adquirimos os conhecimentos, 
valorizando a questão da contextualização dos fatos 
e do resgate histórico. 

 

25)  Na educação física escolar inclusiva, faz-se 
necessário reconhecer o direito de todas as crianças 
e jovens ao componente curricular educação física. 
Sobre a inclusão na educação física, assinale a opção 
que está corretamente classificada. 

 

A) É correto afirmar que: a educação física tem 
compromissos com as grandes questões 
contemporâneas da humanidade como a inclusão 
social, atendimento às pessoas com deficiência, dos 
cuidados com o meio ambiente e outros. 

B) É incorreto afirmar que: em termos históricos, é 
possível que se proceda a afirmação de que as 
pessoas com deficiência eram excluídas da 
sociedade, sendo mesmo marginalizadas. 

C) É correto afirmar que: atualmente, a legislação 
determina o direito de todos à educação e 
principalmente a exclusão das pessoas com 
deficiência no processo educacional. 

D) É incorreto afirmar que: a educação física é a 
disciplina com maior e melhor propriedade para 
favorecer e possibilitar a educação inclusiva, uma 
vez que as atividades são executadas em conjunto 
possibilitando a interação e integração entre todos 
os alunos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26)  No início da década de 80, surgem novos 
movimentos na educação física. Assinale a opção 
INCORRETA sobre as abordagens e suas definições. 

 

A) Psicomotricidade - Defende uma perspectiva 
dialética, ou seja, uma visão de transformação 
qualitativa, de mudanças, aquela que considera o 
constante movimento que presenciamos na 
realidade, uma visão de totalidade para a construção 
do conhecimento, auxiliando assim na formação de 
um indivíduo inserido na sociedade. 

B) Desenvolvimentista - É o primeiro movimento mais 
articulado que surge a partir da década de 1970 em 
contraposição ao modelo esportivista. Nele o 
envolvimento da educação física é com o 
desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, 
com os processos cognitivos, afetivos e 
psicomotores, ou seja, buscava garantir a formação 
integral do aluno. 

C) Crítico superadora - É baseada na área do 
comportamento motor, composto pelas subáreas: 
aprendizagem motora, desenvolvimento motor e 
controle motor. Nesta abordagem, o movimento é 
considerado como o principal meio e fim da 
Educação Física, propugnando a especificidade do 
seu objeto. 

D) Crítico emancipatória - Favorece o processo de 
aprendizagem dos alunos, principalmente no aspecto 
do diálogo entre professor/aluno e aluno/aluno, pois 
esta concepção valoriza nas interlocuções, ou seja, 
nas aulas, as competências: objetiva, social e 
comunicativa, favorecendo uma maior autonomia 
dos alunos. 

 

27)  As atividades rítmicas e a dança são conteúdos da 
Educação Física escolar, uma vez que integram a 
cultura corporal de movimento. 

 
Complete os espaços abaixo com as palavras 
corretamente relacionadas nas alternativas 
propostas. 

 
” Nas aulas de Educação Física escolar, a dança pode 
________ para a construção de uma relação de _________ 
e respeito, desempenhando um importante papel, 
pois proporciona aos alunos a aquisição de 
elementos para que estes possam ___________ relações 
corporais críticas e construtivas com diferentes 
maneiras de ver e sentir o corpo em movimento, 
__________ com sua realidade, assim como 
compreende-lo em _________ épocas e 
culturas.”  Impolcetto et al (2007, p. 92) 

 

A) Dificultar, desamparar, abolir, alonginquar-se, iguais. 

B) Contribuir, desamparar, estabelecer, alonginquar-se, 
diferentes. 

C) Contribuir, cooperação, estabelecer, relacionando-o, 
diferentes.  

D) Dificultar, cooperação, estabelecer, relacionando-o, 
iguais. 

28)  Sobre a ginástica artística, assinale a opção 
INCORRETA. 

 

A) A Ginástica Artística é considerada uma das 
modalidades esportivas básica, por proporcionar 
muitas possibilidades de movimentos, aprimorando 
as capacidades e habilidades motoras do praticante. 

B) O pleno domínio do corpo, a insegurança e a 
elegância postural são as características 
fundamentais desta modalidade. 

C) A GA desenvolve atividades que melhoram a 
integração social, disciplina, responsabilidade, 
iniciativa e organização, além de trabalhar a 
resistência muscular localizada e geral, coordenação, 
flexibilidade, equilíbrio, ritmo e consciência corporal. 

D) A modalidade proporciona diferentes habilidades em 
aparelhos específicos para cada gênero: feminino e 
masculino. 

 

29)  Jogo é pré-requisito fundamental para a sustentação 
e construção de metodologias inovadoras em 
pedagogia do esporte. Assinale a opção INCORRETA 
sobre a linguagem dos jogos. 

 

A) A linguagem do jogo é uma analogia sobre a 
necessidade de se entender a lógica do jogo, 
interpretá-la à luz das circunstâncias. 

B) A comunicação corporal acontece à medida que os 
jogadores aprendem a linguagem do jogo. 

C) Os alunos aprendem a se comunicar no jogo, por 
meio de um posicionamento egocêntrico, de grupo e 
coletivo, adequado frente às situações do jogo. 

D) Aprender a jogar pressupõe aprender a se 
comunicar, compreendendo a lógica interna de cada 
jogo, a partir da interpretação de seu padrão de 
organização, em meio ao seu processo 
organizacional sistêmico.  

 

30)  São características do Jogo, propostas por Coletivo 
de Autores (1992), EXCETO: 

 

A) Jogos que impliquem o reconhecimento de si mesmo 
e das suas possibilidades de ação. 

B) Desenvolvimento da capacidade de organizar os 
próprios jogos. 

C) Organização técnico-tática e julgamento de valores 
na arbitragem. 

D) Jogos que impliquem a decisão de níveis de sucesso. 
 

31)  Se bem planejadas, as aulas com esportes coletivos 
ajudam os alunos a aprenderem sobre, EXCETO: 

 

A) Habilidade de se relacionar em jogos coletivos. 

B) Solucionar situações-problema gradativamente mais 
complexas 

C) Sua história e a importância do trabalho em equipe. 

D) Valores imorais e intelectuais. 
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32)  No handebol a duração normal de uma partida para 
todas as equipes com jogadores de idade igual ou 
acima de 17 anos é de: 

 

A) 2 tempos de 20 minutos. 

B) 2 tempos de 30 minutos. 

C) 2 tempos de 45 minutos. 

D) 2 tempos de 40 minutos. 
 

33)  Empurrar, segurar, bater ou pular sobre um 
adversário são algumas das infrações possíveis no 
jogo de handebol. A penalidade considerada máxima 
no jogo de Handebol é: 

 

A) Advertência com 2 minutos 

B) Falta com cartão amarelo 

C) Tiro de sete metros 

D) Tiro livre 
 

34)  O futebol de salão, também conhecido como futsal, 
é um esporte de origem uruguaia do século XX. 
Assinale a opção INCORRETA sobre esse esporte. 

 

A) É uma variação do futebol, tendo, portanto, 
estruturas e algumas regras semelhantes. 

B) Pode ser praticado tanto por homens quanto 
mulheres. 

C) Pode ser praticado em quadras abertas e fechadas. 

D) O chão da quadra pode ser de superfície lisa ou 
gramada. 

 

35)  O vôlei é iniciado após a execução do saque, situação 

em que o jogador do saque tem ________após o apito 

do árbitro para sua execução, sendo permitida 

apenas uma única tentativa de saque.  

 

A) 5 segundos 

B) 6 segundos 

C) 8 segundos 

D) 10 segundos 

 

36)  ‘’São jogos para unir pessoas, e reforçar a confiança 

em si mesmo e nos outros que jogam. As pessoas 

podem participar autenticamente, pois ganhar ou 

perder são apenas referências para um continuo 

aperfeiçoamento pessoal e coletivo. ’’  

 

Marque a opção em que define corretamente a 

afirmativa acima. 

 

A) Jogos cooperativos. 

B) Jogos de tabuleiro. 

C) Jogos semi-cooperativos. 

D) Jogos competitivos. 

37)  Assinale a alternativa que NÃO corresponda a uma 
orientação didático-pedagógica para a organização 
das aulas de Educação Física: 

 

A) Abordagem predominantemente teórica. 

B) Competição e ludicidade. 

C) Planejamento. 

D) Sequência e continuidade do ensino. 
 

38)  Assinale a alternativa correta. A educação física 
escolar abrange diversos saberes. Dentre os quais 
encontramos: 

 

A) A capoeira: como um novo instrumento pedagógico 
para a não formação global do aluno, devido ao seu 
caráter interdisciplinar. 

B) A ginástica: que quando desenvolvida no âmbito 
escolar, pode permitir a experimentação de 
possibilidades corporais, promovendo a autonomia 
motora. 

C) Handball: com suas características, facilidade na 
aprendizagem e execução natural dos fundamentos, 
que não permitem a aplicação da velocidade, 
movimentação, força nos arremessos e habilidade no 
manejo da bola. 

D) O atletismo: visto como um conjunto de habilidades 
específicas que constitui a última fase do processo 
ensino-aprendizagem para as formas de caminhar, 
correr, saltar, lançar e arremessar.  

 

39)  São capacidades exigidas para a prática do voleibol, 

EXCETO: 

  

A) Equilíbrio 

B) Força máxima 

C) Reação 

D) Velocidade 

 

40)  O atletismo é um conjunto de atividades esportivas 

que tem a origem nas primeiras Olimpíadas 

realizadas na Grécia Antiga. O atletismo se subdivide 

em várias modalidades representadas pela 

alternativa: 

 

A) Corrida de meio fundo, salto em distância, ciclismo. 

B) Corrida de obstáculos, revezamento, lançamento de 

dardo. 

C) Maratona, arremesso de peso, ciclismo. 

D) Mergulho, corrida de obstáculos, salto em altura. 
 
 

http://www.suapesquisa.com/olimpiadas
http://www.suapesquisa.com/grecia

